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ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Κατασκευή δοκιµίων από αλούµινα και µετρήσεις µηχανικών ιδιοτήτων

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
1. Κατασκευή ταινιών µε τη µέθοδο χύτευσης αιωρήµατος (tape casting)
1.1 Αντιδραστήρια, σκεύη και όργανα
Για το πείραµα θα χρησιµοποιήσετε κεραµική σκόνη αλούµινας, διαλύτες απόλυτης
αιθυλικής αλκοόλης και ξυλόλιο, σκόνη από συνδέτη (binder) που είναι µε βάση το PVA
(πολυβυνιλική αλκοόλη) µαζί µε πολυβυνιλ-βουτυρόλη (στο πλαστικό δοχείο γράφει
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vilyl-acetate)) και σκόνη πλαστικοποιητή (plastisizer)
που είναι πολυαιθυλενογλυκόλη (polyethylenoglyglycol, H(OCH2CH2)nOH).
Για το πείραµα θα χρειαστείτε ηλεκτρονικό ζυγό ακριβείας 2 δεκαδικών ψηφίων, 3
µεταλλικά (ή πλαστικά) δοχεία για τη ζύγιση των στερεών κόνεων, 2 µικρές κωνικές φιάλες
και 2 πιπέτες παστέρ, σπάτουλα, γουδί (ιγδίο) πορσελάνης µε γουδοχέρι, συσκευή για
κατασκευή της ταινίας µικρού πάχους, γυάλινη επίπεδη επιφάνεια, αιχµηρή λεπίδα και
παχύµετρο.
1.2 Πειραµατική διαδικασία
• Ζυγίστε µε τη σειρά 25 g Al2O3, 1 g PVA, 3.8 g πολυεθυλενογλυκόλη. Ξεπλύνετε πρώτα
τις δύο κωνικές φιάλες µε τα αντίστοιχα υγρά που θα υποδεχτούν και µετά ζυγίστε 3.5
αιθανόλη και 5.25 g ξυλόξιο.
• Ρυθµίστε το ύψος της λεπίδας (δηλαδή το πάχος της ταινίας που θα κατασκευάσετε).
• Τοποθετήστε τη σκόνη της αλούµινας και τα δύο υγρά στο πορσελάνινο γουδί και
λειοτριβήστε τα καλά. Μετά, προσθέστε το PVA και τον πλαστικοποιητή και συνεχίστε
καλά τη λειτρίβιση. Σε περίπου 5 λεπτά και µε την υπόδειξη του επόπτη, αδειάστε το
µίγµα του αιωρήµατος στην επιφάνεια του γυαλιού χωρίς να απλώσει. Αµέσως, (για να µη
στεγνώσει), περάστε από πάνω του τη συσκευή µε ταχύτητα ούτε πολύ µεγάλη, ούτε πολύ
µικρή, και σχηµατίστε µια ατρακτοειδούς σχήµατος ταινία.
• Η ταινία αρχίζει να στεγνώνει από την πρώτη στιγµή (και αυτό είναι ορατό). Όµως, σε
περίπου 10-15 λεπτά από τη χύτευσή της, θα είναι τόσο στεγνή που θα µπορεί να
αποκολληθεί από το γυαλί χωρίς να χαλάσει. Πριν την αποκολλήσετε, δοκιµάστε να
φτιάξετε µε τη λεπίδα διάφορα σχήµατα περίπλοκα. Αποκολλήστε την ταινία από το γυαλί
µε προσοχή µε τη βοήθεια της λεπίδας. Εάν έχει γίνει σωστά (δηλαδή ζύγιση των σωστών
ποσοτήτων, καθόλου υγρασία και σωστός χρόνος καλής ανάµιξης), η ταινία πρέπει να
ξεκολλήσει ολόκληρη.
• Μετρήστε και καταγράψτε το πάχος της ταινίας που κατασκευάσατε.

2. Κατασκευή καλουπιού από γύψο για χρήση του στη µέθοδο του χύτευσης αιωρήµατος
(slip casting)
2.1 Υλικά, σκεύη και όργανα
Για το πείραµα θα χρειαστούν γύψος (πλαστική γύψος κατά προτίµηση), ζυγός µικρής
ακρίβειας, και πλαστικά και άλλα σκεύη για την κατασκευή του καλουπιού και το ανακάτεµα
του µίγµατος. Επίσης, χρειάζονται βαζελίνη, πηλός, χαρτοταινία και λεπίδα.
2.2 Πειραµατική διαδικασία
• ∆ιαλέξτε ποια αναλογία βαρών νερού/γύψου επιθυµείτε να φτιάξετε, από 1/1.2 έως 1/1.4.
Επιλέξτε και τα ακριβή βάρη που θα έχει το τελικό µίγµα.
• Ζυγίστε τις ποσότητες γύψου και νερού.
• Κατασκευάστε το πλαστικό καλούπι για τη χύτευση του µίγµατος (βαζελίνη στο πρότυπο,
χαρτοταινία στο πλαϊνό περίβληµα, πηλός στο κάτω µέρος).
• Αναµίξτε πολύ καλά τη γύψο µε το νερό.
• Πριν στερεοποιηθεί το µίγµα, το χυτεύουµε στο πλαστικό καλούπι. ∆ονούµε ελαφρά το
καλούπι ώστε να αποµακρυνθούν οι φυσαλίδες που τυχόν προσκολλήθηκαν στην
επιφάνεια του πλαστικού προτύπου.
• Μόλις στερεοποιηθεί (σε περίπου 15-25 min), παρατηρούµε µε το χέρι την εξώθερµη
αντίδραση στερεοποίησης.
• Σε περίπου 40 min ανοίγουµε το καλούπι.
• Παρατηρούµε τη στιλπνότητα του εσωτερικού.
• Ζυγίζουµε το γύψινο καλούπι.
• Μετρούµε το βάρος του καθηµερινά µέχρι να στεγνώσει εντελώς.
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3. Αντοχή σε κάµψη 3 σηµείων κεραµικού πλακιδίου
3.1 Υλικά και Όργανα
Για το πείραµα θα χρησιµοποιήσετε ένα κεραµικό πλακίδιο που θα σας δοθεί,
παχύµετρο και µία συσκευή τύπου Instron στην οποία θα έχει τοποθετηθεί και βιδωθεί το jig
(δηλαδή η υποδοχή του δοκιµίου για το πείραµα) της κάµψης 3 σηµείων.
3.2 Πειραµατική διαδικασία και επεξεργασία αποτελεσµάτων
• Μετρήστε το πλάτος και το ύψος του πλακιδίου σε mm µε 2 δεκαδικά ψηφία.
• Μετρήστε την απόσταση από τα δύο σηµεία που θα εδραστεί το πλακίδιο µε την ίδια
ακρίβεια.
• Τοποθετήστε το πλακίδιο στο jig.
• Προσεγγίστε την επάνω κεφαλή στο πλακίδιο (χωρίς να το ακουµπήσει).
• Φορτώστε στο όργανο και στον συνδεµένο µε αυτό υπολογιστή τις παραµέτρους
λειτουργίας (ο επόπτης θα σας βοηθήσει – διαβάστε και τις οδηγίες που είναι δίπλα στο
όργανο). Οι παράµετροι αυτές είναι το όνοµα του αρχείου (που είναι ο κωδικός της οµάδα
σας), ο τύπος της δοκιµής (δηλ. κάµψη 3 σηµείων), ο τύπος του δοκιµίου (πλακίδιο), η
απόσταση ανάµεσα στα δύο στηρίγµατα της βάσης, οι διαστάσεις (πλάτος και ύψος) του
δοκιµίου και το εµβαδόν της διατοµής (πλάτος x ύψος) καθώς επίσης και η ταχύτητα
κίνησης της κεφαλής (εσείς θα βάλετε την πιο αργή, που είναι 1 mm/min). Οι άλλες
παράµετροι αφορούν στις µονάδες και στα µέγιστα όρια της µετατόπισης της κεφαλής
(mm και 10 mm αντίστοιχα) και της εφαρµοζόµενης δύναµης (N και 1000 Ν, αντίστοιχα).
Επίσης, το όργανο ενηµερώνεται από το χειριστή αν θα τεθεί σε λειτουργία ο αυτόµατος
ανιχνευτής του σηµείου θραύσης (αυτό είναι µόλις η καταγραφή διαπιστώσει µία πολύ
απότοµη αλλαγή της δύναµης, που σηµαίνει ότι το δοκίµιο έσπασε – εσείς θα επιλέξετε
ON), ποια λειτουργία θα ενεργοποιηθεί µόλις το δοκίµιο θα σπάσει (εσείς θα επιλέξετε
«stop») καθώς και προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η κεφαλή (εσείς θα επιλέξετε
«down»).
• Μηδενίστε τις ενδείξεις του φορτίου και της µετατόπισης.
• Ολοκληρώστε την εισαγωγή των δεδοµένων στον υπολογιστή.
• Μπείτε στη σελίδα (στο software) του test.
• Πατήστε το Start (πράσινο κουµπί). Η κεφαλή κατεβαίνει προς τα κάτω µε τη ταχύτητα
που εσείς επιλέξατε (δηλ. 1 mm/min). Παρατηρήστε το δοκίµιο καθώς και τις τιµές της
δύναµης και της µετατόπισης στο όργανο και στην οθόνη του υπολογιστή. Λίγο πριν
σπάσει, θα είναι ορατός ο λυγισµός του.
• Σώστε στο σκληρό δίσκο το αρχείο µε τις καταγεγραµµένες µετρήσεις από το όργανο
(διαβάστε τις σχετικές οδηγίες που είναι στο όργανο δίπλα). Το αρχείο ascii (σε txt format)
περιλαµβάνει 3 στήλες. Η πρώτη είναι ο αύξων αριθµός των µετρήσεων (και την
αγνοούµε). Η δεύτερη είναι η µετρούµενη δύναµη (σε Ν). Η τρίτη στήλη είναι η
µετατόπιση της κεφαλής (σε mm). Θα κατασκευάσετε διάγραµµα µε οριζόντιο άξονα τη
µετατόπιση της κεφαλής και κάθετο άξονα τη µετρούµενη δύναµη σε κάθε τιµή της
µετατόπισης. Από το διάγραµµα αυτό, θα υπολογίσετε τη µέγιστη δύναµη που έσπασε το
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πλακίδιο. Θα αντικαταστήσετε στην εξίσωση (5) τις τιµές των διαστάσεων που µετρήσατε
(w, h και l) και τη µέγιστη δύναµη θραύσης από το διάγραµµα (F) και θα υπολογίσετε τη
αντοχή σε κάµψη 3 σηµείων του δοκιµίου (σf). Από την κλίση της γραµµικής περιοχής της
ελαστικής περιοχής, θα υπολογίσετε και το Ef από την εξίσωση (6).
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Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τέλος Ενότητας

Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου
του διδάσκοντα.
• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» έχει
χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
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